
 

 موزیک بر رویدستور نصب دستگاه 

 خط  پاناسونیک 4و3و2گوشیهای  

________________________________________

 :  KX-T3282مدل  گوشی
 قطع شود. )درست چسبیده به Q232( 1625وپایه وسط )  Q234(805DSمسیر بین پایه وسط )

Q232حیم شود .قطع شود.( یک زوج خروجی موزیک دوطرف مسیر قطع شده ل 

 Q132قطع شود. )درست چسبیده به  Q132( 1625و پایه وسط )  Q134(805DSمسیر بین پایه وسط )

 شود. قطع شود.( وزوج دیگرخروجی موزیک طرفین مسیرقطع شده لحیم

________________________________________ 

 :ژاپن   KX-T3281مدل  گوشی
قطع شود وزوج دیگر  J124 ویاخود جامپر  Q28 (A1626)یستوروپایه وسط ترانز J124مسیر بین جامپر

 .دوطرف مسیر قطع شده لحیم شود
قطع شود ویک زوج دوطرف  Q27 (C3631)وپایه وسط ترانزیستور  C17مسیر بین پایه منفی خازن 

 مسیر قطع شده لحیم شود. 

________________________________________ 
 : مالزی KX-T3281مدل  گوشی

با مدار قطع ویک زوج خروجی موزیک پشت خط دوطرف مسیر  Q26مسیر بین پایه وسط ترانزیستور 

یک زوج خروجی با مدار قطع و Q28قطع شده لحیم شود. همچنین مسیر بین پایه وسط ترانزیستور 

 شود. موزیک پشت خط دوطرف مسیر قطع شده لحیم

________________________________________ 
 : KX-T2378مدل  گوشی

را ازمدارخارج كرده، هر زوج خروجی موزیک پشت خط را بجای   R562و R512اهمی  33مقاومتهای 

 مقاومتها لحیم نمایید . یكی از این

________________________________________ 



 KX-T3155مدل  گوشی

  ياه((وات )نارنجي، سفيد ، س25. اهم  39 )  R29 وR11 هرزوج خروجي دستگاه موزيك پشت خط را دوطرف يكي از مقاومتهاي 

 لحيم نموده وسپس مقامتهاي فوق از مدار خارج ميگردد.

________________________________________ 
 :  پانافون  KX-T3155مدل  گوشی

را ازمدارخارج كرده، هر زوج خروجی   R213)روی بردك وزیر دكمه ها( وR113اهمی  011مقاومتهای 

 موزیک پشت خط را بجای یكی از این مقاومتها لحیم نمایید .
________________________________________ 

  KX-TS27مدل  گوشی

 025اهم،33لحیم می شود.) R34و R33هر زوج خروجی موزیک پشت خط دوطرف یكی از مقاومتهای 

 می شوند.وات)نارنجی،نارنجی،سیاه((وسپس مقاومتهای فوق از مدار خارج 
________________________________________ 

  KX-TS27مدل  گوشی

اهم  دووات میباشد ،هر زوج خروجی موزیک پشت خط بایكی از این مقاومتها  391دارای دو مقاومت 

 سری میشود.
________________________________________ 

  KX-TS3176مدل  گوشی

( قطع وزوج دیگر 1884)Q9( قطع ویک زوج باال وپایین آن لحیم شود . پایه وسط 1625) Q1پایه وسط 

 باال وپایین آن لحیم شود.
________________________________________ 

  KX-TS3186مدل  گوشی

اهم دووات میباشد،هرزوج خروجی موزیک پشت خط  390ای سه مقاومت این گوشی دار: گوشی سه خط 

 را با یكی از این مقاومتها سری نمایید .
 R62مربوط به خط دو و مقاومت  R53مربوط به خط یک ،مقاومت  R44توجه داشته باشید مقاومت 

 مربوط به خط سه میباشد.
________________________________________ 



  KX-TS400مدل  گوشی

م  دو وات میباشد . هر زوج خروجی موزیک پشت خط را اه  390دارای چهار مقاومت : گوشی چهار خط 

 بایكی از مقاومتها سری نمایید.
________________________________________ 

 : استوك دوخط آلمان گوشی
اهمی(  051زیر نمره گیر، هشت عدد مقاومت قرار دارد،از سمت راست مقاومتهای دوم وششم )مقاومتهای

 قاومت لحیم شود.رادر نظر بگیرید. هر زوج خروجی موزیک پشت خط دوطرف یكی از این دو م
________________________________________ 

 : چهار خط GENERAL گوشی
میباشد. هر زوج خروجی  R404 ،R304 ،R204  ، R104اهم دو وات به شماره  20دارای چهار مقاومت 

 موزیک پشت خط را بایكی از مقاومتها سری نمایید .
________________________________________ 

 : پارالل نمودن موزیک
ك راكه ازدو خط شهری مشتر  3282ویا 3281 یا 3250باكابل كشی دوزوج میتوان تمام گوشی های 

تغذیه میكنند را با یک دستگاه آوای انتظار تغذیه نمود.در این صورت چهار نقطه از تمام گوشیها به هم 

 وصل شود. Dبه  Dو Cبه  B   ،Cبه  A،B به Aوصل میشوندوباید دقت كرد كه 
________________________________________ 

 

 

 


